
รายช่ือผู้เข้าสัมมนา หัวข้อ “จับทิศทางโลกการค้าออนไลน์ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 2020”
วันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องบอลรูม 1 ช้ัน 4 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

ล ำดับ

1 คุณ กนกพร ชินาภิรมย์

2 คุณ กนกพันธ์ อธิคมสุจริตกุล

3 คุณ กมลทิพย์ กุตรัตน์

4 คุณ กรกช อัศวเลิศสรร

5 คุณ กรรณิการ์ เบญจเทพานันท

6 คุณ กฤช อุ่นอนงค์

7 คุณ กฤษกร โชติพฤกษ์

8 คุณ กฤ ษณ์ มะระ พฤกษ์ วรรณ 

9 คุณ กษมน มิตรภักดีสกุล

10 คุณ กษิรา ศรีลอยเมือง

11 คุณ กัญจนพร อมรรัตนะสิริกุล

12 คุณ กัญจนา ทองแดง

13 คุณ กัญญพิชญา ชีพเพียรพิชิต

14 คุณ กัญญารัตน์ วัชสิริเสรี

15 คุณ กันตภณ สุกิตติพร

16 คุณ กันยากร โลจนานนท์

17 คุณ กานดา แสนสุข

18 คุณ ก่ิงกาญจน์ กาญจนไพศาล

19 คุณ กิตสนีย์ จิรประมุขพิทักษ์

20 คุณ กุลรพี เก่ียวก่ิงแก้ว

21 คุณ กุลวดี วัฒกานนท์

22 คุณ เกรียงไกร  วิวัฒน์ เจริญกิจ

23 คุณ เกวลิน เล้าเจริญพานิชย์

ช่ือ-สกุล

หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
3. ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร.02 547 5959 - 61
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24 คุณ เกศรินทร์ ศุภวิวัฒน์

25 คุณ ขจรศักด์ิ ฉิมสอน

26 คุณ ขวัญแก้ว พ่ึงเป็นสุข

27 คุณ ขวัญชนก กล่ินกล่ัน

28 คุณ ขวัญตะวัน รุจีพิสิฐ

29 คุณ คณิน เพ็งพิทักษ์

30 คุณ คีริน โสภณวัฒนากร

31 คุณ จรินทิพย์ พรหมหฤหรรษ์

32 คุณ จริยา ตริการช่าง

33 คุณ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา

34 คุณ จันทรา ตุลยวศินพงศ์

35 คุณ จันทิมา วรธรรมสรณ์

36 คุณ จันทิมา จักรพันธ์ุ

37 คุณ จิดาภา ทิมน้อย

38 คุณ จิตตวีร์ จิตต์เกษมพงศ์

39 คุณ จินดา อัคราวัฒนา

40 คุณ จินตนา กิตติวัชราพงษ์

41 คุณ จินห์จุฑา จงกลรอด

42 คุณ จิระภา มีวง

43 คุณ จิรัฏฐ์ เผ่าศรีเจริญ

44 คุณ จิราวรรณ มาลีแก้ว

45 คุณ จุฑามาศ ไพบูลย์รุ่งโรจน์

46 คุณ จุลพันธ์ วงศกิตติรักษ์
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
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47 คุณ ฉวีวรรณ พิมพ์ดอนอัด

48 คุณ ฉัตรสุดา ส่องแสงเจริญ

49 คุณ ชญานิษฐ์ แสงสอาด

50 คุณ ชฎาณัฐ ปัญจะธง

51 คุณ ชนมน บุญประเสริฐ

52 คุณ ชนม์สิทธ์ิ จารุศรีสกุล

53 คุณ ชนัญธร อัศวภูบดี

54 คุณ ชนันภรณ์ เพลงจันทร์

55 คุณ ชนิษฐ์ภัค อภิณห์พัฒนโชติ

56 คุณ ชนิสรา พุ่มผกา

57 คุณ ชนิสา องค์ธนะสุข

58 คุณ ชรินวัลณ์ อนันต์วัชรกิจ

59 คุณ ชลิดา ศรีทองคง

60 คุณ ชวัลญา ธรรมากรกุล

61 คุณ ชัชชนก เปาอินทร์

62 คุณ ชัญญรัช ค าทิพย์

63 คุณ ชัยรินทร์ ธนะสกุลประเสริฐ

64 คุณ ชาตรี ถิรวรกุล

65 คุณ ชายฉลาด ประเวศ วรา รัตน์

66 คุณ ชิดกมล ประทวน

67 คุณ ชิสา โสรวิสุทธ์ิ

68 คุณ ชุติมา กุลดิลกชัย

69 คุณ ชุมพล ชาลี
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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70 คุณ เชาวนี สงพะโยม

71 คุณ โชติกานต์ นฤเทพ

72 คุณ โชติพันธ์ ศุภน าพา

73 คุณ ฐิฏิพัศถ์ ทรัพย์สอาด

74 คุณ ฐิติมา อุดมพร้อมเดช

75 คุณ ฐิติรัตน์ แม้นเหมือน

76 คุณ ฐิติวงศ์ วงศ์กตัญญ

77 คุณ ณฐมน ชูโชติ

78 คุณ ณพพร ทองใบประสิทธ์ิ

79 คุณ ณภัทร ทองก้าย

80 คุณ ณวิสา เอ่ียมทรัพย์เอนก

81 คุณ ณัฎฐินี รุณรงค์

82 คุณ ณัฏฐ์รวีพร รัตนไทย

83 คุณ ณัฐกฤตา หาวัน

84 คุณ ณัฐกาญจน์ เด่นวณิชชากร

85 คุณ ณัฐชลัยย์ เกตน์วิมุต

86 คุณ ณัฐนงนภัส จิรากุลธัญสิริ

87 คุณ ณัฐนิชา  ทองอ่วม

88 คุณ ณัฐพร พลแสน

89 คุณ ณัฐพัชญ์ ไชยภัทรนนทศิริ

90 คุณ ณัฐพัชร์ พหลโยธิน

91 คุณ ณัฐภัสสร ฤทธ์ิธงไชยเลิศ

92 คุณ ณัฐริกา สงวนทรัพย์
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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93 คุณ ณัฐวรรณ ไกรกาบแก้ว

94 คุณ ณัฐวัสส์ ชมภูทิพย์

95 คุณ ณัฐศรัณรัชช์ กุลถวายพร

96 คุณ ณัทสรณ์ วงศ์มหาเศรษฐ์

97 คุณ ณิชช์กานต์ สุพล

98 คุณ ณิชรัตน์ สุวรรณเขมฤทธ์ิ

99 คุณ ณิฐิกรณ์ วงศ์พิรชัย

100 คุณ ดรุวรรณ มหาวัจน์

101 คุณ ดลิน ยังพิชิต

102 คุณ ดวงใจ  แสงงาม ปล่ัง

103 คุณ ดวงดาว ราตรี

104 คุณ ดวงพร หงษ์ทอง

105 คุณ ดารณี พงษ์สาระนันทกุล

106 คุณ ดุษยา ตียะพาณิชย์

107 คุณ เด่นชัย ตันติพัฒนสกุล

108 คุณ เดวิช กล่ินอดุง

109 คุณ ทรรศนันทน์ พชรกนก

110 คุณ ทริการ์ อันชูนี

111 คุณ ทัศนีย์ ภาชนะสุวรรณ

112 คุณ ทิพารัตน์ ฉกาจนโรดม

113 คุณ เทพ ชัยพิพัฒน์

114 คุณ เทียนวัลฬา สุรติธรรมกัญญา

115 คุณ ธนะพน เขียวหวาน
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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116 คุณ ธนะวัธ สุขเนตร

117 คุณ ธนัชกัญ สงโสด

118 คุณ ธนัตถ์นันท์ ต้ังติยะพันธ์

119 คุณ ธรภครส รุ่งวานิชการ

120 คุณ ธวัชชัย จริยะวิทย์ปัญญา

121 คุณ ธัชพล บุษราคัมวงศ์

122 คุณ ธัญลักษณ์ ล้ิมสุวรรณ

123 คุณ ธัญลักษณ์. ทองจันดี

124 คุณ ธัญวรัตน์ บัวพรหมมาตร์

125 คุณ ธันยธร ตังคุณากร

126 คุณ ธันยรัศม์ิ งามณรงค์ชัย

127 คุณ ธานี หอมสวัสด์ิ

128 คุณ ธิดาวรรณ ตัณฑนันท์

129 คุณ ธิติพล เทียมจันทร์

130 คุณ ธีรนันต์ รอดเม่ือ

131 คุณ ธีรพจน์ เมฆเอ่ียมนภา

132 คุณ ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ

133 คุณ ธีรศักด์ิ จันทวงษ์

134 คุณ นพมาศ ผิวผ่อง

135 คุณ นพรัตน์ พวงพุก

136 คุณ นภาพร เตชะพะโลกุล

137 คุณ นฤพาน วัชระพิมลมาศ

138 คุณ นฤมล อมรมนัสวงษ์
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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139 คุณ นฤมล นาคา

140 คุณ นฤมล ศุภวรรธนางกูร

141 คุณ นวรัตน์ ธีรากิจอนันต์

142 คุณ นวลแข สุทธิไชยากุล

143 คุณ นัธทวัฒน์ ชูชัยสุวรรณศรี

144 คุณ นันทนัช บุญยรัตพันธ์

145 คุณ น้ ามนต์ ไชยปลัด

146 คุณ นิชาภา ฐานียะพาณิชย์

147 คุณ นิตยา เล่่้า

148 คุณ นิพาพร ภูวคีรีวิวัฒน์

149 คุณ นิภา เต็มกษาปน์

150 คุณ นิภาพรรณ อุ่นอนงค์

151 คุณ นิล วัฒนศักด์ิพิศาล

152 คุณ นีรนาถ พร้อมสัมพันธ์

153 คุณ บรรเทิง องค์วิลาวัณน์

154 คุณ บุญทิพ สันติภาพ

155 คุณ บุญพงศ์ จตุพรฤกษ์

156 คุณ บุญลดา อมฤตานนท์

157 คุณ บุญเลิศ อิงคเวทย์

158 คุณ บุศรา เหรียญเลิศเจษฎา

159 คุณ เบญจมาศ รังสิตสวัสด์ิ

160 คุณ เบญจวรรณ ย่ิงชนะเกียรติ

161 คุณ เบญจวรรณ อับดุลเลาะห์
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
3. ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล

162 คุณ ปณัฐน์ชยพร กิติเกษมวรกุล

163 คุณ ปภัทรนันท์ ปานพลอยวรวี

164 คุณ ปยุต ชลธิศสุนทร

165 คุณ ประชา ตระการศิลป์

166 คุณ ประทีป แก้วประดับ

167 คุณ ประพนธ์ ทรงศิริกุล

168 คุณ ประไพ เชาวนวิรัตน์

169 คุณ ประภัสร์นันท์ รัตตนะโชติ

170 คุณ ประภาภรณ์ บางประภากร

171 คุณ ประภาศรี ใจบุญ

172 คุณ ประวิทย์ อัครวราวงศ์

173 คุณ ประสิทธ์ิ  ม่ิงอารี วาณิช

174 คุณ ประเสริฐ บุญศรี

175 คุณ ปริญญา เปาทอง

176 คุณ ปริมนิภา อู่ไพบูรณ์

177 คุณ ปฤณา สุจริต

178 คุณ ปัญจาภรณ์ รตโนภาส

179 คุณ ปัณชญา นฤนาทไพศาล

180 คุณ ปัณณะศลัญ เรืองเลิศอมรกุล

181 คุณ ปาริชาติ ตันปิง

182 คุณ ปารินันท์ ปางทิพย์อ าไพ

183 คุณ ปิยพร ดาศรี

184 คุณ เปมิกา กีรติกุลภพ
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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185 คุณ พงศ์ธนัช ชาติไชยทรัพย์

186 คุณ พงษ์ศักด์ิ ต้ังไชยวรวงศ์

187 คุณ พจน์จรินทร์ สิทวรชาติ

188 คุณ พจมาศ วชิรภูษิตานันท์

189 คุณ พนิดา ปัญญาแก้ว

190 คุณ พรชีวิต สุขส ารวล

191 คุณ พรทิพย์ เอนกกิจสมบูรณ์

192 คุณ พรทิพา โปทา

193 คุณ พรเทพ เกียรติศักด์ิบวร

194 คุณ พรประภัสสร์  สิทธิธัญกิจ

195 คุณ พรพรรณ ดิลกวงศ์

196 คุณ พรพรรณ อุดมผล

197 คุณ พรพิมล องค์สกุลทอง

198 คุณ พรเพ็ญ วิไลพันธ์ุ

199 คุณ พรภัสสร จิรวัฒน์วณิชย์

200 คุณ พรรณ นิภา กิติศรีวรพันธ์ุ

201 คุณ พรรณ นิภา กิติศรีวรพันธ์ุ

202 คุณ พรรณี นิจยะ

203 คุณ พรีธาภัสสร์ วิชยกิตต์ิ

204 คุณ พศวีร์ สังข์ศรี

205 คุณ พัชรมาสน์ สุรติธรรมกัญญา

206 คุณ พัชรี มีนสุข

207 คุณ พัดชา สุวรรณวรางกูล
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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208 คุณ พาณี วงษ์เวียงจันทร์

209 คุณ พิทยา ดวงศิริ

210 คุณ พิทยา พิจริยชัย

211 คุณ พิทักษ์ พิสิฐ

212 คุณ พิมประไพ อินทรวิทักษ์

213 คุณ พิไล เล็กวิไล

214 คุณ พิสิทธ์ิ ปรีชาชาญพาณิชย์

215 คุณ พีรญาย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

216 คุณ พีรพล อริยรัตนา

217 คุณ พีรพันธ์ุ โลจนานนท์

218 คุณ พีรพัศ ชัยวิทิตวาณิชย์

219 คุณ พีระ ภักด์ิแจ่มใส

220 คุณ ไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย

221 คุณ ภคธรณ อุตรภิชาติ

222 คุณ ภคพล พิงพิทยากุล

223 คุณ ภรณ์ชนก บับพาน

224 คุณ ภัชชน แสนใหม่

225 คุณ ภัทร ด่านอุตรา

226 คุณ ภัสสร์วรัญ บุญญาธิเศรษฐ์

227 คุณ ภาณุพล กิจเจริญวงศ์

228 คุณ ภิญโญ โพธิวิจิตร

229 คุณ ภิรมยฺรัตน์ ศรีวฤทธิยะบัญชา

230 คุณ ภูริตา กถาพรสกุล
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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231 คุณ ภูวดล กาฬะคะชา

232 คุณ ภูษณิศา ร่มรุกข์

233 คุณ มนถวิล พันธ์ุพฤกษ์

234 คุณ มนัสนันท์ ดิษฐ์ประสงค์ 

235 คุณ มยุรี เต็มวิภาสสิริ

236 คุณ มัญชุสา สินอมรเวช

237 คุณ มาราตรี พิมพ์เชย

238 คุณ ยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล

239 คุณ ยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน

240 คุณ ยุวรินธร ไชยโชติช่วง

241 คุณ เยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธา

242 คุณ รวีวรรณ วิไลเลิศสมบัติ

243 คุณ ระพีภรณ์ อัศวเศรษฐชัย

244 คุณ รักษนันต์ กันนิเทศ

245 คุณ รังสรรค์ กาญจนางกูรพันธ์ุ

246 คุณ รัชกฤช ธ ารงชัยชูสิน

247 คุณ รัชดา วรรณธนาสิน

248 คุณ ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์

249 คุณ รุ้งน โปทิ

250 คุณ รุ่งโรจน์ โรจน์สุรสวัสด์ิ

251 คุณ รุ่งอรุณ คงดี

252 คุณ ลัดดา เช่ียววัฒนา

253 คุณ วนิดา ทองประเสริฐกุล
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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254 คุณ วนิดา ยังวนิชเศรษฐ

255 คุณ วรท วิรุฬห์พานิช

256 คุณ วรภาณี พรธนาชัย

257 คุณ วรรณยุพน ป้ันสุข

258 คุณ วรศักด์ิ แก้วศักดา

259 คุณ วรัญญา เปนะนาม

260 คุณ วรัฐถยา ส่องแก้ว

261 คุณ วรินทร์ทิพย์ โชติภิวงศ์

262 คุณ วสันต์ ฐานียะพาณิชย์

263 คุณ วัชระ เอ้ืออริยพูลพงศ์

264 คุณ วัฒนา พัฒนพงศ์

265 คุณ วัฒนา  สบายย่ิง

266 คุณ วันชัย เสริมศิริพงศ์

267 คุณ วันทน์ณภัทร สิริธนพรวัฒนา

268 คุณ วาทิน ศิลารัตน์

269 คุณ วารุณี แสงภัทราชัย

270 คุณ วิไลพร กิจวิมลรัตนา

271 คุณ วีรชญา ศรีมงคล

272 คุณ ศตวรรษ บุตรากาศ

273 คุณ ศนันทต์ฉัตร ศรีสนธิยากุล

274 คุณ ศรัณย์มาศ สุพรภัสร์

275 คุณ ศรายุท นิตติวัฒน์

276 คุณ ศรีบังอร กาญจนบูรณ์
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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277 คุณ ศรีวรา เปรมปรีวรรณ

278 คุณ ศวิตา ศิริวังชัย

279 คุณ ศศินิภา เพตรายน

280 คุณ ศิริพร ถาวรเพ่ิมพูนวงศ์

281 คุณ ศิวาพร ต้ังสุณาวรรณ์

282 คุณ ศุธาสินี ธ ารงค์ศิริวัฒน์

283 คุณ ศุภชัย รัตนพงษานนท์

284 คุณ ศุภโชค ครองทวีป

285 คุณ ศุภณัฏฐ์ วัฒนานนท์สกุล

286 คุณ ศุภณัฐ อินต๊ะผัด

287 คุณ ศุภสิทธ์ิ อัมราลิขิต

288 คุณ เศรษฐวิทย์ วิริกุลเจริญ

289 คุณ ษมา เสถียรราษฎร์

290 คุณ สมคิด กิติศรีวรพันธ์ุ

291 คุณ สมชาย ใจซ่ือกุล

292 คุณ สมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ

293 คุณ สมชาย ใจซ่ือกุล

294 คุณ สมบูรณ์ แซ่เจ็ง

295 คุณ สมภพ สิทธิพา

296 คุณ สมภพ สมบัติศิริ

297 คุณ สมสุข ผิวพรรณ

298 คุณ สมหวัง ธนูศร

299 คุณ สร้อยถวิล เดชารัก
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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300 คุณ สราวุธ พลเสน

301 คุณ สลิลดารัตน์ ใจบูชาศักด์ิ

302 คุณ สายใจ ช่วยเวช

303 คุณ สิทธิชัย อัศวเบ็ญจาง

304 คุณ สิทธิโชค อัศวเบ็ญจาง

305 คุณ สิทธิทรัพย์ ศิรินวปรีดา

306 คุณ สิรภัทร เรืองวุฒิ

307 คุณ สิรินทรา ฤทธิเดช

308 คุณ สุจันทรา โพธ์ิงาม

309 คุณ สุชาดา คุ้มกัน

310 คุณ สุชาดา กันกง

311 คุณ สุฑามาศ อมกระโทก

312 คุณ สุดารัตน์ ศรีสัจจะลักษณ์

313 คุณ สุทธิรัตน์ พลายแสงแก้ว

314 คุณ สุธัญญา บุญประคอง

315 คุณ สุธีรา ย้ิมยัง

316 คุณ สุนันท์ ทวีสกุลวัชระ

317 คุณ สุนิสา จันทร์เรือง

318 คุณ สุปราณี นุชส าอางค์

319 คุณ สุพาณี ชัยสิทธ์ิเมฆินทร์

320 คุณ สุภัชญา ไพบูลย์รุ่งโรจน์

321 คุณ สุภัทร ธุระธรรมานนท์

322 คุณ สุภัทรา ศรีจริยา
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
3. ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร.02 547 5959 - 61



รายช่ือผู้เข้าสัมมนา หัวข้อ “จับทิศทางโลกการค้าออนไลน์ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 2020”
วันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องบอลรูม 1 ช้ัน 4 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

ล ำดับ ช่ือ-สกุล

323 คุณ สุภัทรา ศรีฤกษ์

324 คุณ สุภาพ วงศ์เจริญ

325 คุณ สุภาพร หงส์พิสุทธิกุล

326 คุณ สุภาวิตา สมใจ

327 คุณ สุมณฑา วงศ์เงิน

328 คุณ สุเมธ เป่ียมคุ้ม

329 คุณ สุรชัย นิตติวัฒน์

330 คุณ สุรชัย ดุษฎีเมธา

331 คุณ สุรศักด์ิ นิตติวัฒน์

332 คุณ สุรัตน์ สดงาม

333 คุณ สุรัตน์ ปักษา

334 คุณ สุรีย์ เหย่า

335 คุณ สุรีย์พร แซ่เอ๊ียบ

336 คุณ สุวรรณา ชุนสิทธ์ิ

337 คุณ สุวรรณี สีคุณเมือง

338 คุณ สุวิจักขณ์ ณัฐกุลศิริภคเวท

339 คุณ สุวิมล วิทยาภาเลิศ

340 คุณ เสมอขวัญ ตะพังพินิจการ

341 คุณ เสริมศรี น าพันธ์ุวิวัฒน์

342 คุณ เสาวนีย์ ถิรโภไคย

343 คุณ เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก

344 คุณ โสภิพร มโนรส

345 คุณ หทัยชนก สัมฤทธ์ิ
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล

346 คุณ หทัยรัตน์ ศรีรัตนารุ่งเรือง

347 คุณ หัทยา ชวนะอิทธินันท์

348 คุณ อนันต์ สัมภวะมนตรี

349 คุณ อภิชยาภรณ์ พิชิตรณชัย

350 คุณ อภิชิต พิชิตวิริยะกุล

351 คุณ อภิญญา อภิจรรยาธรรม

352 คุณ อมราภรณ์ ไพศาลทรัพย์

353 คุณ อรพรรณ อินอุดม

354 คุณ อรพินท์ บุญประคอง

355 คุณ อรลักษณ์ เลิศธนาผล

356 คุณ อรอนงค์ ระงับพิศม์

357 คุณ อร่าม ตันติโสภณวนิช

358 คุณ อรุณี อัศวภูมิ

359 คุณ อโรชา ชูแก้ว

360 คุณ อังสุณี เทพพัตรา

361 คุณ อังสุมารินทร์ ฤทธิเดช

362 คุณ อัชฌา มานะวรพงศ์

363 คุณ อัญชลี โตกระแสร์

364 คุณ อัญชลี อรุณรัตนากุล

365 คุณ อัญชลี อุยพานิช

366 คุณ อัมพร มานะวาณิชเจริญ

367 คุณ อัศวภัทร์ จินดาวัฒนาพัชร์

368 คุณ อาภาภรณ์ ชินนิยมพาณิชย์
หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
2.ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน
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369 คุณ อิรภภพ ภู่ต้ังธงเจริญ

370 คุณ อิศระ เชิดชู

371 คุณ อุทัยวรรณ มีสุข

372 คุณ อุบลรัตน์ ซาชิโย

373 คุณ อุษณี ทมะกุล

374 คุณ Chakri Boonyanaruthee

375 คุณ Jitisak Poonsrisawat

หมายเหตุ
1.รายช่ือเรียงตามตัวอักษร
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ก ำหนดกำรสัมมนำ 
หัวข้อ “จบัทศิทำงโลกกำรค้ำออนไลน์ พชิิตใจผู้บริโภคยุค 2020” 

ภำยใต้โครงกำรเพิ่มโอกำสกำรค้ำด้วยพำณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce For All) 
วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

ณ บอนรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบรุ ี
.......................................... 

 
วันอังคำรที่ 26 พฤศจกิำยน 2562 

ลงทะเบียน  08.30 – 09.00 น. 
การบรรยาย “เทรนด์กำรค้ำออนไลน์ รูก้่อนรวยก่อน”  
  - ความนิยมของผู้บริโภคในยุค IOT (Internet of Thing) 
  - การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือการตลาดออนไลน์ในป ี2020 อะไรแรงอะไรโดน 
  - เจาะ Insight พฤติกรรมผู้บริโภคใน Gen ที่แตกต่าง 
วิทยำกรภำคเอกชน  คุณณฐัพชัญ์ วงษ์เหรียญทอง  

  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพำณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์              

09.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

การบรรยาย “เคล็ดลับสร้ำงรำยได้จำก Social Media” 
  - ไฮไลทป์ระโยชน์ของ Social ที่เจ้าของธุรกิจ นักการตลาดออนไลน์ต้องรู้!!! 
  - Social Media ช่องทางสร้างรายได้ ขายอะไรแล้วรุ่ง 
  - ซูมพฤติกรรมลูกค้ากับ Social Media เพื่อวางกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์ 
วิทยำกรภำคเอกชน  คณุณฐัพชัญ์ วงษ์เหรียญทอง  
ผู้เชีย่วชำญดำ้นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์              

13.00 - 16.30 น. 
 

 
----------------------------------------------------- 

 
หมายเหตุ : - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
              - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
 

 

  


